
In stemming komt de motie-
Halsema/Rouvoet (19637, nr. 611).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en de Christen-
Unie voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Kamp/
Wijn (19637, nr. 612).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA en de SGP voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Middel/Koenders (19637, nr.
615).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks tegen deze gewijzigde
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Wet arbeidson-
geschiktheidsverzekering
zelfstandigen en enige andere
wetten in verband met de
invoering van een zelfstandig-
heidsverklaring en de uitsluiting
van de Nationale ombudsman en
de substituut-ombudsmannen
van de verzekering voor de
werknemersverzekeringen
(27686),
- over:
- de motie-Hindriks c.s. over een
regeling voor kunstenaars en
artiesten (27686, nr. 26).

In stemming komt het nader
gewijzigde subamendement-Hindriks
c.s. (stuk nr. 19) tot invoeging van
een nieuw onderdeel.

De voorzitter: Ik constateer dat dit
nader gewijzigde subamendement
met algemene stemmen is aangeno-
men.

In stemming komt het amendement-
Stroeken c.s. (stuk nr. 18, I) ter
vervanging van artikel I.

De voorzitter: Ik constateer dat dit

amendement met algemene
stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming
van dit amendement de andere op
stuk nr. 18 voorkomende amende-
menten als aangenomen kunnen
worden beschouwd.

Verder stel ik vast dat als gevolg
van de aanneming van dit amende-
ment artikel I is vervangen.

Artikel II, aanhef, wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-Wilders c.s.
(stuk nr. 23, I) ter vervanging van
onderdeel A.

De voorzitter: Ik constateer dat dit
nader gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming
van dit nader gewijzigde amende-
ment de overige op stuk nr. 23
voorkomende nader gewijzigde
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Vervolgens constateer ik dat door
de aanneming van dit nader
gewijzigde amendement de
aangenomen onderdelen II, III en IV
van het amendement-Stroeken c.s.
op stuk nr. 18 komen te vervallen.

Als gevolg van de aanvaarding
van het nader gewijzigde
amendement-Wilders c.s. (stuk nr.
23, I) is onderdeel A vervangen.

Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde
amendement-Hindriks c.s. (stuk nr.
25, I) tot toevoeging van zeven
onderdelen.

De voorzitter: Ik constateer dat dit
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming
van dit gewijzigde amendement de
andere op stuk nr. 25 voorkomende
amendementen als aangenomen
kunnen worden beschouwd.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Hindriks c.s. (stuk nr.
25, I) en het nader gewijzigde
amendement-Wilders c.s. (stuk nr.
23, II) tot toevoeging van een
onderdeel, wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel III, aanhef, wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Als gevolg van de
aanneming van het nader gewijzigde
amendement-Wilders c.s. (stuk nr.
23, III) is onderdeel A vervangen.

Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Hindriks c.s. (stuk nr.
25, II) tot toevoeging van zes
onderdelen en het nader gewijzigde
amendement-Wilders c.s. (stuk nr.
23, IV), wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel IV, aanhef, wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Als gevolg van de
aanneming van het nader gewijzigde
amendement-Wilders c.s. (stuk nr.
23, V) is onderdeel A vervangen.

Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde
amendement-Hindriks c.s. (stuk nr.
25, III) en het nader gewijzigde
amendement-Wilders c.s. (stuk nr.
23, VI) tot toevoeging van een
onderdeel, wordt zonder stemming
aangenomen.

Artikel IVa, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Hindriks c.s.
(stuk nr. 25, IV), wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het
subamendement-Hindriks c.s. (stuk
nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer dat dit
subamendement met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-
Wilders c.s. (stuk nr. 20).

De voorzitter: Ik constateer dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen en dat
daardoor een nieuw artikel is
toegevoegd.

Verder is door de aanneming van
het subamendement-Hindriks c.s.
(stuk nr. 24) en het nader gewijzigde
amendement-Wilders c.s. (stuk nr.
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23, VII) eveneens een nieuw artikel
toegevoegd.

Ook is door de aanneming van het
gewijzigde amendement-Hindriks c.s.
(stuk nr. 25, V) een nieuw artikel
toegevoegd.

Artikel V wordt zonder stemming
aangenomen.

De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hindriks
c.s. (27686, nr. 26).

De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

Ik zie u omstreeks vijf uur terug voor
de volgende stemmingen.

De vergadering wordt enkele
minuten geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
voor het jaar 2002 (28000-VII);

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het gemeentefonds voor het jaar
2002 (28000-B);

- het wetsvoorstel Vaststelling
van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van
het provinciefonds voor het jaar
2002 (28000-C).

De algemene beraadslaging wordt
hervat.

©

Staatssecretaris G.M. de Vries:
Mevrouw de voorzitter. Mevrouw
Van der Hoeven heeft gevraagd naar
het beleid met betrekking tot de
vrijwilligers bij de brandweer. Er zijn
grofweg 4300 beroepskrachten bij de
brandweer, waaronder 130 vrouwen,
en ruim 22.000 vrijwilligers,
waaronder zo’n 600 vrouwen. Dat

betekent dat meer dan 80% van het
brandweerpersoneel vrijwilliger is en
daarmee zijn de vrijwilligers de
ruggengraat van die organisatie.

Ik heb een aantal initiatieven
willen nemen om de werving van
vrijwilligers bij de brandweer te
stimuleren. Eerder dit jaar is een
campagne van start gegaan om de
participatie van vrouwen bij de
brandweer te vergroten, overigens
niet alleen onder vrijwilligers maar
ook onder het beroepspersoneel. Die
campagne blijkt gelukkig bij een
aanzienlijk aantal korpsen op respons
te stuiten. Ik hoop de Kamer
daarover over niet al te lange tijd
een tussenbericht te doen toekomen.
Begin volgende maand start een
landelijke imagocampagne op het
terrein van de brandweer, die beoogt
aandacht te vragen voor het werk bij
de brandweer, zowel beroeps als
vrijwillig. Van de campagne zal
gebruikt worden gemaakt om het
beeld dat in Nederland van de
brandweer bestaat, te moderniseren.
Dat beeld is erg gericht op blussen
en erg gericht op het mannelijke deel
van de medewerkers. Toch zie je dat
de brandweer steeds meer een
weerspiegeling wil worden van de
samenleving en dat de brandweer
veel meer dingen doet dan blussen.
Denk aan hulpverlening, maar ook
aan advisering over beleid. Die
aspecten zullen ook aandacht krijgen.
Ik hoop dat dit een positief effect zal
hebben op de aantrekkingskracht
voor vrijwilligers.

Deze maand is er ook de jaarlijkse
brandpreventieweek geweest, waarin
de rol van de brandweer extra wordt
benadrukt. Ik heb ook een twee jaar
durend programma op het terrein
van brandpreventie geı̈nitieerd om
ook op die manier de belangstelling
voor dit onderwerp en het werk van
de brandweer te stimuleren. Met de
VNG wordt overlegd over de
rechtspositie van vrijwilligers, ook op
het terrein van verzekeringen en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Daarbij komt ook het punt aan de
orde dat door mevrouw Scheltema is
opgeworpen, namelijk het punt van
de verzekering van de betrokken
vrijwilligers. Wij zijn daarover met de
VNG in gesprek. Die heeft op dat
gebied een modelverordening. Ik wil
van de VNG horen hoe men in de
praktijk met die modelverordening
omgaat. Ik wil ook weten of er reden
is, zoals in de vraag van mevrouw
Scheltema besloten lag, om daaraan
extra aandacht te besteden.

Mevrouw Scheltema-de Nie (D66):
Ik ben blij met deze toezegging. Als
de staatssecretaris toch met de VNG
overlegt, wil ik ook graag weten of er
geen mensen tussen wal en schip
vallen. Mijn informatie is namelijk
dat dit wel gebeurt. Ik krijg ook graag
bericht als de staatssecretaris is
uitgesproken met de VNG.

Staatssecretaris G.M. de Vries:
Graag. Mocht mevrouw Scheltema
nog aanvullende informatie hebben
over het geval dat zij noemt, dan
hoor ik dat graag. Dat helpt ook mijn
gesprekken.

Mevrouw Van der Hoeven heeft
nog een vraag gesteld over de
voorbereiding op lokaal niveau op
mogelijke ongevallen met nucleair
materiaal. Eerder hebben minister
Pronk en ik de stand opgenomen van
de ervaringen in ons land met het
nationaal plan kernongevallen-
bestrijding. Onze indruk was dat de
kennis die in Nederland is opge-
bouwd na 1986, na het ongeluk in
Tsjernobyl, in de loop der jaren is
weggezakt en niet alleen op
operationeel niveau, maar ook op
bestuursniveau. Dat leek ons een
aanzienlijk risico te zijn. Daarom
hebben wij een evaluatie geı̈nitieerd
van dit nationaal plan en van de
leidraad kernongevallenbestrijding
die aan gemeenten is verstrekt. Dat
project loopt. Overigens kan de
Kamer op korte termijn van het
kabinet een voortgangsrapportage
tegemoet zien die betrekking heeft
op het bredere terrein van nucleaire,
bacteriologische en chemische
risico’s en op de rol van de overheid
en de voorkóming.

Mevrouw Van der Hoeven (CDA): Ik
neem aan dat de onderlinge
afstemming van de rampenplannen
van de overheid en de rampenplan-
nen op de locaties en van de
bedrijven eveneens een punt van
aandacht is en in de rapportages een
plek krijgt.

Staatssecretaris G.M. de Vries: Het
is zeker een punt van aandacht. Uit
mijn hoofd weet ik niet of wij al
zover zijn dat het in deze rapportage
een definitieve plek zal krijgen, maar
ik ben het zeer met mevrouw Van
der Hoeven eens dat daar een
naadloze aansluiting moet zijn. Dat
betreft uiteraard ook de voorberei-
dingen op vliegvelden en alle daarbij
betrokkenen. Ik zal dan ook, zodra
daar relevante informatie over
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